
April 2020 redactie@kbogennep.nl

Komende activiteiten

Vooraankondiging    

Terugblik

Agenda

Het volgende KBO/ PCOB magazine  verschijnt op 28 april 2020. De  kopij voor de nieuwsbrief nr. 5 moet uiterlijk op 
vrijdag, 17 april  2020 in ons bezit zijn. U kunt deze sturen naar  redactie@kbogennep.nl of inleveren in de brieven van de 
Goede Herder.  KBO-Gennep: Mevr. Annie Vorstenbosch, Langeweg 62,  6591XV. Gennep (0485-513855) 

Door het coronavirus vervalt de 
Paasbrunch. Daarvoor in de plaats 
komt er een Pinksterbrunch. Op 1 
juni bent u van harte welkom in de 
Goede Herder (GH).De zaal is 
open om 12.00u,de brunch begint 
om 12.30u. Deelname €17,50 p.p. opgeven 
d.m.v. het strookje van pag. 5 vóór 5 mei bij 
Annie Vorstenbosch of in de postbus in de 
G.H. Als u voor de Paasbrunch heeft 
ingetekend, krijgt u binnenkort uw geld terug. 
Wilt u meedoen aan de Pinksterbrunch moet 
u zich aanmelden via strookje op pag. 6.
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Winkelreis Roermond  do. 14-05 
Er is nog plek in de bus! De “winkelreis” gaat 
naar (de binnenstad van) Roermond. Op 
donderdag 14 mei vertrekken we om 09.00u 
naar de stad die ligt  aan de monding van de 
Roer in de Maas. Om uiterlijk 17.00u bent u 
weer thuis. Aanmelden kan nog via het 
strookje uit de vorige nieuwsbrief of via een 
briefje naar of telefoontje aan Annie Vorsten-
bosch. Kosten: €17,50 overmaken op bank-
rekeningnummer NL35 RABO 0140 6022 83, 
of,NL 75 INGB 0006 8969 22 t.n.v. KBO-Gennep
onder vermelding van “Roermond”. 

(Herhaling)

In januari en februari keken we soms 
met verbazing naar het journaal waarin 
verslag werd gedaan van de ver-
gaande maatregelen die in China 
werden genomen om een verdere 
verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Ach China, zo’n vaart zal 
het hier niet lopen. Hoe anders werd 
de situatie begin maart, toen een 
plotselinge uitbraak in noord Italie daar 
ook tot Chinese maatregelen leidden. 
Binnen een week was de rest van 
Europa en dus ook Nederland in de 
ban van het virus. Termen als “sociale 
onthouding”, "pandemie”, "elleboog- 
bump", "witte crisis" werden gemeen- 
goed. Donderdag 12 maart ging een 
deel van ons land op slot. Zondag 
werd dit nog verder uitgebreid. De 
gevolgen zijn bekend. Veel sectoren 
vielen letterlijk stil. Ook in zo’n relatief 
kleine organisatie als de onze was 
actie geboden. Diverse activiteiten die 
voor maart en april op de onze 
kalender stonden, moesten worden 
afgelast of verplaatst. Intussen plannen 
we wel gewoon door want de 
coronacrisis gaat uiteraard ook weer 
over. Het zou jammer zijn als we na de 
crisis geen excursies meer kunnen 
aanbieden. Bij het aangaan van  
nieuwe verplichtingen is het beleid dat 
we indien nodig cancelen op de laatste 
dag waarop dat nog kosteloos kan. 
Daarom treft u in deze nieuwsbrief 
twee reizen aan: de “winkelreis naar 

Winkelreis Roermond    1
Mai und Brunnentag      2
Sportieve looptraining.   2
Jaarreis Maastricht.       3

Roermond en de jaarreis naar Maastricht.  Op 
21 april beslissen we of de reis naar Roermond 
doorgaat; op 8 mei kijken we of de jaarreis 
naar Maastricht kan doorgaan. Omdat we, 
indien nodig, op tijd kunnen cancelen loopt u 
geen enkel financieel risico. 
Wij wensen u ondanks alle perikelen een 
gezond voorjaar toe. 

Fietscursus            .       3

GennepNews                 4   
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Op 21 april mei beslissen we of de reis naar 
Roermond kan doorgaan. Schrijf gerust in u loopt geen 
financieel risico als de reis moet worden gecanceld. 
Wellicht een mooie gelegenheid om weer eens buiten 
te komen! Op de website, op het mededelingenbord in 
de Goede Herder, of in de volgende nieuwsbrief kunt u 
vernemen hoe de beslissing is uitgevallen.

Winkelreis Roermond (vervolg)

Mai und Brunnentag    Zo. 3 - 05

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar. 75 Jaar “Vrijheid, 
Vrede en Vriendschap” vieren we met trots en dragen 
we ook bij elk evenement uit. De Stichting Gennep- 
Niers-Goch organiseert ook dit jaar weer een bezoek 
en optredens in Goch bij de jaarlijkse Mai- und 
Brunnentag. Dit jaar zal bijzondere aandacht besteed 
worden aan “De Vriendschap” en de eeuwen lange 
banden die Goch en Gennep met elkaar hebben. 
Op zondag 3 mei staat het centrum van Goch weer bol 
van activiteiten. Na een zeer geslaagde Mai- und 
Brunnentag afgelopen jaar hebben de Werbering 
Goch, De Heimatverein, de gemeente Goch, Stichting 
Gennep-Niers-Goch en SumMmertime Gennep de 
handen in elkaar geslagen om u een onvergetelijke 
dag te bezorgen. Het plein voor het ‘Haus zu den fünf 
Ringen’ zal het toneel zijn voor diverse optredens van 
o.a. “Vocalgroup Goldies” en “een muziekgezelschap 
uit de gemeente Gennep” met versterking en onder-
steuning van “Double Take” uit Gennep. Maar ook 
Stadt Goch heeft zijn inbreng met danspresentaties, 
modeflitsen op diverse plaatsen in de stad. Dat alles 
onder het motto ‘Na 75 jaar Vrijheid en Vrede, vieren 
en herdenken in Vriendschap’. 
Alle winkels in de binnenstad zijn open en in de straten 
zullen verenigingen laten zien wat zij op vrijetijds-
besteding kunnen bieden. Naast deze activiteiten is 
het mogelijk om deel te nemen aan een gratis 
stadswandeling met een deskundige begeleider. Deze 
zal om 12.30 en 13.30 starten bij het ‘Haus zu den fünf 
Ringen’ (naast het stadhuis). Kortom het wordt vooral 
een gezellige middag, die vanaf 13.00 tot 16.00 uur 
duurt.

Ook dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om tegen 
betaling van € 5,- gebruik te maken van een 
pendelbus. De bus vertrekt om 11.15 en 12.45 uur 
vanaf het Europaplein in Gennep. Je kunt ook 
opstappen om 11.30 en 12.55 bij café De Pub in 
Ottersum. Er is een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. 
Mocht de afstand tot het Europaplein een probleem 
zijn dan kunt u gebruikmaken van de Wensbus-
Gennep (reserveren op weekdagen tussen 10.00 – 
12.00 uur op nummer 06-14706405). Deze bus brengt 
u rechtstreeks naar Goch.
Een aantrekkelijke en gratis fietsroute naar Goch kan 
afgehaald worden bij het VVV kantoor in Gennep. Maar 
u kunt natuurlijk ook gebruik maken van uw eigen auto. 
Tot 3 mei in Goch en wij hopen velen van u daar te 
mogen ontmoeten. 
Sportieve looptraining
Voor de sportieve senior die geïnteresseerd is in de 
activiteit "looptraining” bestaat er een mogelijkheid 
om hiermee in Gennep aan de slag te gaan. De 
activiteit wordt volledig afgestemd op senioren, met 
onder andere gebruik van hartslagmetingen. De 
hardloopactiviteit bestaat onder andere uit een 
warming-up, rustig dribbelen/hardlopen, rekoefening-
en, versnelde loopjes van 50 m, conditiehard-
looptraining met tempolopen van 200 t/m 1000 m, een 
cooling down, statisch rekken en nog diverse andere 
oefeningen in de 60 minuten die een training duurt.
Deelnamekosten bedragen € 4,-per keer, of 
€ 37,- voor 10 keer. Voor meer informatie en aan-
melding kun je contact opnemen met Ger Top 
0630442360 of stuur een mail naar: ger@gertoprunning.nl 
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Jaarreis Maastricht   do. 18-06

Op donderdag 18 juni gaan we met de jaarlijkse dag-
reis naar Maastricht. Op de heenweg stoppen we 
onderweg voor een consumptie (eigen rekening). 
Na de koffiepauze vervolgen we de reis naar 
Maastricht, het uitgangspunt van onze boottocht. 
Hier gaan we aan boord van één van de 
passagiersschepen van Rederij Stiphout. We 
varen de Maas stroomafwaarts tot de stuw van 
Borgharen, vervolgens schutten we door de sluis 
van Bosscherveld naar de grenspost van Smeer-
maas waar we worden ‘ingeklaard’. Tegen het 
middaguur wordt het tijd voor de inwendige 
mens: u krijgt aan boord een goed verzorgde 
koffietafel geserveerd. 

manier komen we uiteindelijk in het veel hoger 
gelegen Albert-kanaal.  
Een echte sensatie voor jong en oud is het 
passeren van de zogenaamde Stop van Ter-
naaien, een sluizenstelsel uit 1932. Hier worden 
we binnen 5 minuten maar liefst 15 meter 
omlaag geschut. Nadat we aan de grens weer 
uitgeklaard zijn, koersen we rustig op de 
thuishaven aan. Onderweg krijgt u ook nog koffie 
met vlaai aangeboden. Eénmaal weer ‘aan wal’ 
heeft u een uurtje vrijaf in het centrum. Op de 
terugweg stoppen we voor een smakelijk 
afscheidsdiner, het sluitstuk van een mooie dag!
Kosten: €72,50
De prijs in inclusief: vaartocht (4 uur), (2x) Koffie 
en thee met vlaai, een driegangen menu. 
(Exclusief koffiestop op de heenreis).
Vertrek do. 18 juni om 07.45u vanaf de Goede 
Herder. Terugkomst: 21.30u.
Het antwoordstrookje treft u aan op pag. 5. Dit 
ingevuld graag vóór 8 mei inleveren bij Annie 
Vorstenbosch of in de postbus in de Goede 
Herder. 

    Vertrekpunt in
    Maastricht.

1.  Sluizen  
     Bosscherveld

2.  Sluizen 
     Neerharen

3. Sluizen
    Lanaken

4. Stop van 
    Ternaaien

Het schip vaart intussen verder: via de Belgische 
Zuidwillemsvaart ‘klimmen’ we 6 à 7 meter omhoog in 
de sluis van Neerharen. Deze stunt wordt nog eens 
herhaald in de sluis van Lanaken en op deze  

Op 8 mei beslissen we of deze reis kan door
gaan of niet. Op het moment dat de reis moet 
worden gecanceld krijgt u uw geld gewoon 
terug. Dus…. gewoon inschrijven!

De workshop veilig fietsen is een 
bijeenkomst die georganiseerd 
wordt door Veilig Verkeer Neder-
land (VVN). Het betreft een interes-
sante, gezellige workshop die er 
totaal anders uitziet dan de traditionele fiets-
cursussen. Aan de hand van vragen, stellingen, feiten, 
spelelementen en filmpjes worden diverse onder-
werpen besproken en krijgen de deelnemers tips en 
trucs van VVN en van elkaar waarmee men zich meer 
bewust wordt van de eigen veiligheid. De workshop 
vindt plaats in de Goede Herder en duurt 2.5 uur 
inclusief een pauze. Aan deze workshop zijn geen 
kosten verbonden. Omdat we in verband met het 
coronavirus nog geen definitieve datum kunnen 
prikken, inventariseren we nu eerst  of er voldoende 
belangstelling is. Bij een aanmelding van min. 20 
personen kunnen wij een reservering maken bij VVN 
(uiteraard) onder voorbehoud van de te plannen 
datum. Een definitieve datum maken wij op een later 
tijdstip bekend in de nieuwsbrief. (zie ook nog tekst  
aanmeldstrookje)

Workshop VVN  "veilig fietsen"  



    pme 2020

Op dinsdag 3 december waren 20 KBO-leden te gast 
bij de brandweer in Gennep. In de fraaie kazerne aan 
de Paesplasweg gaf mevr. Karin Willemse (Brand-
weer Meerlo) een presentatie over brand-veiligheid in 
huis. Diverse onderwerpen passeerden de revue. 
Welke gevaren zijn verant-woordelijk voor huis-
branden? Op plaats 1 en 2 staan roken en de pluizen 
in de wasdroger. Met welke middelen kun je brand-
gevaren ontdekken?
Wist u dat rookmelders het best aan het plafond 
kunnen worden bevestigd maar wel op minimaal 
30cm. van de zijwand i.v.m. de luchtstromen in een 
kamer.  Derde onderwerp was het vluchten in geval 
van brand: De obstakelvrije trap, de plaats van de 
sleutel van de buitendeur etc.etc. Door het gebruik 
van een smartboard + beamer en stemkastjes 
konden de deelnemers vragen beantwoorden en 
menigen geven.
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Vooraankondiging
 Zomerschool   vanaf  wo. 15 juli
Ook dit jaar wordt er een zomerschool van 6 woens-
dagen georganiseerd te beginnen op 15/7. Eind mei  
krijgt u een volledig overzicht van activiteiten.

Terugblik

Overhandiging Norbertusbus check   ma. 2 -03
Op 2 maart is een cheque met de opbrengst van 
de collecte, gehouden op de carnavalsmiddag, 
overhandigd aan de Stichting Vrienden van 
Norbertus voor de aankoop van een nieuwe 
rolstoelbus omdat de oude in vlammen is opge-
gaan. Het bedrag op de cheque is aangevuld met 
een extra donatie van de Zonnebloem en de KBO.
De overige twee partijen, de Waggelaars en de 
GON, die ook bij de carnavalsmiddag betrokken 
waren, hadden al in een eerder stadium een 
bijdrage gedaan voor de nieuwe rolstoelbus.
Na een kort woordje van Gerard van Thiel werd de 
cheque samen met Eric Corstjens voorzitter van 
de Zonnebloem, overhandigd aan de mevr. Mieke 
Dekkers, voorzitter van de stichting Vrienden van 
Norbertus. Zij bedankte voor het mooie bedrag op 
de cheque en vertelde dat er inmiddels al offertes 
zijn aangevraagd voor de nieuwe bus. Ver-
heugend nieuws, zo vinden  KBO en Zonnebloem, 
omdat de gebruikers van de Norbertusbus ook tot 
de doelgroep van hun verenigingen behoren. Na 
het officiële gedeelte werd onder het genot van 
een kopje koffie nog even gezellig nagepraat.

v.l.n.r. Gerard van Thiel, Eric Corstjens, Marlies Dekkers

 Zevenhutten Cuijk
Door het coronavirus kon de excursie niet doorgaan. 
We hebben de afspraak gemaakt dat we deze 
excursie later dit jaar nog een keer aanbieden. Houd 
de nieuwsbrief dus in de gaten! 

Opnamen voor GennepNews

De KBO krijgt meer mogelijkheden om video op-
namen te maken van bepaalde activiteiten. Dat alles is 
mogelijk omdat we een nieuw lid bij de KBO hebben 
die in het verleden nauw betrokken is geweest bij de 
Gennepse omroep NIMA. Hij heeft in het verleden vele 
opnames gemaakt of begeleid en is bereid om dat in 
de toekomst ook regelmatig voor de KBO te doen. Ab 
de Graaf, want daar hebben we het over, geniet sinds 
kort van zijn welverdiende pensioen. Hij is, samen met 
zijn vrouw, lid geworden van de KBO. We zijn 
bijzonder verheugd met zijn toezegging ook regelmatig 
opnamen van onze activiteiten te maken. De afgelopen 
tijd was hij reeds in de weer met het maken van 
opnamen van onze kerstviering, de carnavalsmiddag, 
de carnavalssoos en de overhandiging van de cheque 
voor de rolstoelbus. Deze reportages zijn ook allemaal 
uitgezonden  door GennepNews. 
Zijn goede connecties met de redactie hebben daar 
natuurlijk ook een rol bij gespeeld!

De uitzendingen van GennepNews vinden plaats op 
maandag, woensdag en vrijdag om 9:00u.-12:00u. en 
15:00u. overdag. In de avond om 19:00u. doorlopend 
tot 00:00u. Onze complimenten gaan ook uit naar de 
redactie van GennepNews zelf, die er steeds weer in 
slagen mooie uitzendingen te maken over belangrijke 
of opvallende Gennepse Zaken.

Uiteraard kunt u de opnamen zien via uw tablet of pc 
zien. Ga naar de website van de kbo
http://kbogennep.nl  als u dan op de de startknop in het 
onderwerp klikt,  start de film automatisch op.

http://kbogennep.nl
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(Wekelijkse) activiteiten in de Goede Herder

Maandag:     13.30u - 16.00u. Computerclub
                     19.00u - 21.30u  Koersbal
Dinsdag:       10.30u - 12.00u  Soos, kopje koffie/praatje

           19.00u - 21.30u  Koersbal
Woensdag:   09.30u - 10.30u. Zingen
                     13.30u - 17.30u  Bridgen
                     14.00u - 16.00u  Jeu des boules
Donderdag:  09.30u - 11.30u. Schilderen
                     14.00u - 17.00u  Soos, kaarten,rummikub
                                                handwerken, etc.
                      20.00u               Schaken
GON:            iedere dag biljarten
Meer informatie over deze activiteiten vindt u in het 
informatieboekje van de KBO of op de website 
www.kbogennep.nl of www.gongennep.nl

Kienen in de Goede Herder: 
De volgende datum voor het kienen is 19 mei. In het 
informatie-boekje staat een foutieve datum (12 mei). Het 
kienen is dus di. 19 mei. Aanvang 19.30u , zaal open 
om 19.00u

Wandelen 50*
Vertrek om 09.00u vanaf de Goede Herder. Buiten 
Gennep gaan we met de auto. De kosten hiervoor zijn 
€ 2,00 voor de auto. 
Inlichtingen Ger Noij. 0485 - 213404
Voor maart en april staan gepland:
Vrijdag, 27 maart 2020 Ven-Zelderheide (Grens)
Vrijdag  24 april   2020 Afferden (Zevenbomen)
Vrijdag  29 mei.   2020 Bergen (Gemeentehuis)
Vrijdag   26 juni   2020 Oeffelt (Oeffelt-Beugen)

Avondvierdaagse 50+ Gennep.
Dinsdag, 12 mei 2020, woensdag, 13 mei 2020
Donderdag, 14 mei 2020, vrijdag, 15 mei 2020.
Inlichtingen: mw. C. Kersten,   tel. 0485 - 517420 

Norbertus wandeltocht.
Zaterdag, 11 april 2020
Inlichtingen: mw. C. Kersten,   0485 - 517420 

=======================================================================================

Interessepeiling Workshop veilig fietsen
Ik wil in principe graag meedoen met de workshop “veilig fietsen”

Naam: _________________________________. Adres: ___________________________________________ 

Postcode: _____________. Telefoon: _________________ 

eventueel:

Naam (2)____________________ (indien afwijkend) Adres: _____________________________________

Graag vóór 5 mei inleveren bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 6591XV Gennep, tel. 0485-513855, e-mail:  
coordinatorkbo@gmail.com. U kunt het strookje natuurlijk ook in de brievenbus in de Goede Herder deponeren. 
Als er voldoende geïnteresseerden zijn (20) wordt in overleg met VVN en de geïnteresseerden een datum 
gekozen. 

Verdere toelichting op de cursus:
De workshop “veilig fietsen”staat ook wel bekend onder de naam: ‘Het Nieuwe Fietsen’. Aanleiding voor deze 
cursus is de toename van ongevalscijfers onder fietsende senioren. De cursus is geen doorsnee fietscursus, maar 
een gezellig samenzijn waar onder het genot van een kopje koffie een verkeersexpert van VVN en u als 
deelnemer  ervaringen uitwisselt en elkaar vooral praktische tips geeft. Tot de onderwerpen die onder andere aan 
bod komen zijn: ‘Slim omgaan met drukke fietspaden’, ‘Kwetsbaarheid in het verkeer’, ‘Conditie van het lichaam’ 
en ‘Veilig fietsen’. Aan de hand van stellingen, feiten en filmpjes krijgen deelnemers meer inzicht hoe men langer 
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Extra

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het 
coronavirus en dat u nu allerlei vragen hebt. We weten ook dat niet alle senioren 
even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste 
ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te 
spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur

De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of 
(kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-
een-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een 
praatje. Op 16 maart waren de belangrijkste adviezen voor senioren: • vermijd grote groepen

• mijd het openbaar vervoer
• beperk sociale contacten
• werk/blijf zoveel mogelijk thuis

Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest actuele informatie rondom het coronavirus of bel de plaatselijke 
GGD. Laten we ervoor zorgen dat we met alle beperkende maatregelen wel verbonden blijven met elkaar zodat 
niemand zich alleen hoeft te voelen. Bel, schrijf, mail zodat u in contact blijft. Zorg voor elkaar en blijf omzien 
naar elkaar.

Aan alle kleinkinderen: laat weten dat je aan opa en oma denkt
Dit is een oproep aan alle kleinkinderen, van jong tot oud: laat opa of oma, of de 
buur die op leeftijd is, weten dat er aan hen gedacht wordt. Vanwege het corona-
virus is het verstandig om nu even niet op bezoek te gaan. Maar het is wel goed 
om iets te laten horen.

Wat te doen:
maak een video en spreek een persoonlijke boodschap in, van maximaal dertig 
seconden. Stuur je video naar communicatie@kbo-pcob.nl (via bijvoorbeeld 
wetransfer) of deel deze via Facebook (@kbopcob) of Twitter (@kbo_pcob) en gebruik de hashtag 
#OmzienNaarElkaar. De boodschap zal een grote steun voor alle senioren zijn. Met of zonder kleinkinderen.

Adviezen van het RIVM:

Nies in je elleboog. Gebruik papieren-
zakdoekjes en vermijd 
direct contact tussen 
handen en gezicht. 
Gooi zakdoekje daarna 
weg in prullenbak.

Geef elkaar geen 
hand.

Houd minstens 1,5m
afstand van elkaar.

Was regelmatig je handen 
met zeep. (na toiletbezoek 
of na het aannemen van 
een pakje etc.). Droog af 
met papierenhanddoek.

https://www.rivm.nl/coronavirus


=====================================================================================

Jaarreis Maastricht
Deze vindt plaats op donderdag 18 juni. Vertrek Goede Herder 07:45u, terug 21.30u.
(KBO leden van Heijen, Ottersum, Milsbeek als ook de leden van de Seniorvereniging van Ven-Zelderheide zijn 
van harte welkom).
Ik (wij) wil(len) graag mee met de jaarreis naar Maastricht

Naam (1): __________________________________.  Adres: _____________________________________

Postcode: _____________. Telefoon: _____________KBO-lid?  Ja  / Nee      evt. email: _________________

——————————————————————————————————————————————————

Naam(2): __________________________________.  Adres: _____________________________________

Postcode: _____________. Telefoon: _____________KBO-lid?  Ja  / Nee      evt. email: _________________

Het bedrag € 72,50 s.v.p. overmaken op bankrekening: NL 35 RABO 0140 6022 83  of op  
NL 75 INGB 0006 8969 22  t.n.v. KBO-Gennep onder vermelding van “Maastricht”. Het strookje svp.
vóór 8 mei inleveren bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, 6591XV Gennep, tel. 0485-513855, e-mail: 
coordinatorkbo@gmail.com.   U kunt het strookje natuurlijk ook in de brievenbus in de Goede Herder 
deponeren. Mochten we de reis moeten cancelen ontvangt u uw inschrijfgeld retour.                                            
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ANTWOORDSTROOKJE: “Pinksterbrunch” 
(Mocht u voor de Paasbrunch hebben ingeschreven ontvangt u binnekort uw geld retour, als u aan de 
Pinksterbrunch wilt deelnemen moet u zich via dit strookje aanmelden).
Datum: Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni 2020
Plaats:  de Goede Herder. 
Tijd:      Zaal open: 12.00u. De brunch begint om 12.30u. 

Naam .............................................., adres....................................................... tel.:…………………… 

Naam ............................................. , adres....................................................... tel.:…………………… 

Komt met ...................personen. 

Kosten € 17,50 pp overmaken op banknummer NL 35 RABO 0140602283 of op gironummer NL 75 
INGB 0006.8969.22 t.n.v. KBO Gennep o.v.v. Pinksterbrunch. Strookje ingevuld inleveren vóór 5 mei 
2020 bij Annie Vorstenbosch, Langeweg 62, tel: 0485 513855 of via mail: coordinatorkbo@gmail.com
of in de brievenbus in de Goede Herder. 


